
S Ö Y L E Ş İ 
 
Son dönemde aldığı 10. Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Dalı ödülüyle adı sıkça 
anılan Boğaçhan Dündaralp ile eseri NP12 Evleri odaklı, “yeni konut” üzerine 
bir söyleşi. 
 
Simla Sunay (1):  Bu yıl onuncusu düzenlenen 10. Ulusal Mimarlık Sergisi’nin Yapı Dalı ödülünü 
NP12 Evleri ile aldın. Öncelikle tebrik ederim. Geçen yıl Proje dalında aday olan 6 blokluk ikiz konut 
grubu, tipolojik bir arayışın uzantısı olma, kullanıcı katılımlı esnek mekan kurgusu, modüler sistem bir 
üretim yöntemi, basit ve kolay uygulama detaylandırması, mahremiyeti koruması ve bulunduğu 
alandaki tescilli ağaçlara göre duyarlı bir yerleşim göstermesi gibi ana  nedenlerle bu ödüle layık 
görüldü. Jüri raporunda okuduğumuz bu kriterler proje başlamadan önce de ana hedef miydi yoksa 
proje sürecinde kendi kendini mi doğurdu?  
 
Boğaçhan Dündaralp(1): Teşekkür ederim. Bu kriterlerin pek çoğu tasarımsal niyetler olarak 
görülebilir. Fakat proje, süreç içindeki koşullar ile daha da gelişti. Çünkü projenin tasarlanma ve yapım 
süreci birbiriyle çok paralel ilerledi. En azından temelde karşı karşıya kalınacak durumlara yanıt 
üretecek bir sistem kurma düşüncesi vardı. Arazi yerleşiminden blok sayısına kadar çok net veriler 
vardı. Benim yaptığım şey o verilere sorular yoluyla yanıt aramak oldu. Yapı Merkezi’nde çalışmakta 
olduğum o dönemde zaten yapı malzemelerini bir yapı sistemine dönüştürülmesi konusunda ar-ge 
çalışmalarının içindeydim. NP12 evleri de bu ar-genin bir ürünü haline dönüştü. Temelde  
sorguladığım teknik veriler dışında bir şeydi. Şu anda Türkiye’de çılgın bir ticari konut gerçekliği var. 
Konut çok özel bir alan. Kullanıcı mülkiyet hakkına sahip olduğu anda her şeyi değiştirebilir dolayısıyla 
ona ne gibi olanaklar sunulduğunu iyi tarif etmek gerekiyor. Ben öyle bir şey sunmalıydım ki onlara 
gerçekten ihtiyaçları olanı değiştirebilsinler. O zaman bir sabit ve bir de değişken oluştu. Sabit 
değişkene, değişme olanakları sunmalıydı . Bu sistemin üzerine kurulacağı temel düşünceydi. Sabite 
takılan ahşap, çelik ve bakır gibi doğal malzemelerse yapım sürecinde gelişti. Dar alanda tescilli 
ağaçlara göre yerleşim ve yere ait olma isteği bu esneklik dışında sabitler üzerinden araştırılan, 
teknikleri ve malzemeleri belirleyen bir diğer önemli noktaydı. Evet, bu anlamda jüri raporunda 
belirtilen kriterler farkında olunan ve araştırılan konulardı. Ancak belirtmek lazım ki bunlar onların 
sadece anlatılabilir tarafları.   
 
S.S.(2):  Bu esnek mekan kurgusu aslında kullanıcıyla tasarımcı arasında kuralları paylaşılmış bir 
oyun. Binanın dış kabuğu prefabrik beton bir kutu olarak delinemez ve kırılamazken içinde kullanıcıya 
kendi beğenileri doğrultusunda terkedilmiş bir özgür alan var. Bu mimarların diğer yapı tiplerinde pek 
yapmadıkları bir davranış. Konut yapılarında biraz da yaşamı yaşayanların özeline bıraktıkları ya da 
buna mecbur ettikleri düşünülebilir. Bu nedenle üretimi seri olup içinde insan ölçeğinde farklılaşan yapı 
tipi için başka çıkar yol da yok gibi görünüyor. Ancak NP12 Evleri’nde 6 yapı, 12 ev, 300 farklı yaşam 
derken bu özgürlüğü bir seçeneğe mi dönüştürmeyi amaçladın? Başka bir değişle özgürlükleri mi 
tasarladın? 
 
B.D.: NP12 evleri’nde aslında insanlar tamamıyla özgür olamıyor. Onları sınırlayan bazı koşullar var. 
Verilerin getirdiği koşullar içinde, onun taradığı alandaki olanaklardı bu özgürlük. Aksi takdirde sınırsız 
ve tarifsiz bir özgürlüğü kullanıcı da pek fazla fark edemiyor. Aslında şu anda aldıkları başka bir evde 
NP12 Evleri’nde olduklarından daha özgür olabilirler çünkü duvarları rahatça kırabilir ve 
değiştirebilirler. Bu onları yıkmaya iten ihtiyaçların önceden planlanıp planlanmadığı ile ilgili bir mesele. 
Oysa kullanıcıya olanaklar iyi tarif edildiğinde ve olanaklar içersindeki olasılıklar netçe açıklandığında 
o, kendisine neyin gerekli olduğunu tercih edebiliyor. Tümüyle tanınmış bir özgürlükte ise belirsizliğin 
içinde kendi beklentilerini çaresizce çözmeye çalışıyor. Ayrım orada, onlara bu seçenekler ve 
olasılıklar dünyasını mümkün olduğunca sunmak ve sunarken de oyunun kurallarını belirlemekti 
önemli olan... 
 
S.S.(3):  NP12 Evleri’nin bu esnek plan kurgusu teknik olarak, mekanik ve elektrik tesisat sistemleri 
açısından zor olmadı mı? 
 
B.D.(3): Yapı fiziği ve mekanik ile ilgili konular çözümlenmeyi bekleyen en zor problemler olarak 
karşımızdaydı. Çözüm şöyle gelişti; plan kurgusu genel olarak sıhhi tesisat gerektiren hacimler ve 
yaşam mekanları olarak iki ayrı bölümden oluşuyor. İkiz yapı, içinde şaftlar bulunan ortak tesisat 
duvarıyla birbirinden ayrılıyor. Bu şaftlar yapısal boşluklar ve boş kanallar bırakılarak zaman içinde 



farklı taleplere de karşılık verebilecek bir alt yapı oluşturuyor. Tesisat duvarında yer yer kapaklar var 
ve müdahale olanağı veriyor. Tüm ıslak hacimler bu şaft duvarının iki yanındaki aksta büyüyüp 
küçülerek sıralanabiliyor. İstendiğinde bu alan yaşam alanı olarak da kullanılabiliyor. Dış kabuk her tür 
mekansal bölünmeye izin veriyor. Döşemeden Isıtma sistemine göre döşemede bir takım izler üretildi. 
Her katın izleri, tüm elektrik mekanik projeler superpoze edilip yapısal boşluklar belirlenerek 
oluşturuldu. Kullanıcı mahalleri bölerken belli prensiplerle ve olasılıklara göre belirlenen döşemedeki 
izlere uymak durumunda bırakıldı böylece. 
 
S.S: BİR KONUK  MİMAR, EK  İKİ SORU; konuk sorular Hasan Çalışlar’dan; 
 
Hasan Çalışlar(1): Np12 Evleri ticari amaçla yapılmış bir “development”(arazi değerlendirme) projesi. 
Bu anlamda ortaya çıkan sonucun pazar hedefleri ile de ilişkisini tanımlamak gerekli diye 
düşünüyorum. Planların esnekliği, değişebilirliği gibi teoride hep konuşulan, okullarda exercise olarak 
sıkça yapılan bir yaklaşım bu projede can bulmuş. Öncelikle, samimiyetle bunun çalışıp 
çalışmayacağına dair fikrini sormak isterim. Yoksa mimari bir fantezi gerçekleştirmekle mi kaldı? 
 
B.D.(1): Şu anda evlerin yüzde sekseninde yaşanıyor. Beni şaşırtan, benim bile öngörmediğim farklı 
kullanımların ortaya çıkması. Ben olasılıkları, kat planı alternatifleri ile bir rehber ile sunmuştum ama 
benim olasıklarım dışında da farklı plan kullanımları oluştu. 
 
S.S: Yani bu 300 yaşam modelinin de dışına çıkıldı. 
 
B.D.: Evet çıkanlar oldu. Bu Türkiye’de daha önce uygulanmış örneği fazla olan bir sistem değil ve 
neden uygulanmadığını da çok iyi anlıyorum. İş gerçek yaşamla temas etmeye başladığı zaman kağıt 
üzerindeki projeden öte pek çok olası bilginin üst üste çakıştırılması, olanaklarının yaratılması, 
organizasyonlarının araştırılması vb gibi alışkın olduğumuz proje süreçlerinden farklı uygulama 
zorlukları ve geri dönüşler içeriyordu. Ben iki yıl boyunca sadece bu işle uğraştım. Tüm tasarım ve 
yapım aşamasındaki organizasyonlarda bire bir bulundum. Şunu kendime hala soruyorum, eğer bir 
proje ofisi olarak diğer işlerin paralelinde yürütseydim bu projeyi, üretim sürecinin ne kadar içinde 
olabilirdim? Bilemiyorum... Bu işin yapım-tasarım ilişkileri ile ilgili olan kısmı, sonrasında kullanıcıların 
yaşama kısmıyla bağlantılı süreçler var. Örneğin, bu esneklik ev sahiplerine daha kolay değil aksine 
daha zor geldi. Onlara söylediğimiz şuydu;”Birinci etap bu, ikinci etap içinse rehberiniz bu, bu işi yalnız 
başınıza yapamazsınız, mahalle tesisatçınızla, elektrikçinizle bunu yapamazsınız. Bunu ancak 
profesyonel bir hizmet alarak yapabilirsiniz”. Beklenmedik bir biçimde bu zorlaşma hali onlara, kendi 
evleri hakkında bilmeyi beklediklerinden daha çok bilgiyi edindikleri bir süreç doğurdu. 
 
S.S: Sonrasında başka iç mimarlarla devam eden kullanıcılar oldu mu? Sen bu devamda yer almayı 
düşünmedin mi? Bu biraz da mimar nerede çekilmeli ve iç mimar nerede başlamalı ayrımını örnekliyor 
mu? 
 
B.D.: Evet sonrasında başka içmimarlarla devam edenler oldu. Ben sonrasında yer almayı hiç 
düşünmedim. Benim için önemli olan bu olasılıklar dünyasının çalışıp çalışmadığıydı. Yoksa merdiven 
korkuluğunu ferforjeden güllü yapılıp yapmadığı hiç umurumda olmadı açıkçası. Bir kısım bu 
esneklikten en son sınırına kadar yararlandı bir kısım da faydalanmama konusunda direndi fakat 
sonrasında yaşadığı sorunlar nedeniyle sisteme uydu. Mimar nerede biter iç mimar nerede başlar 
konusuna gelince aslında mimar kendine bu oyunda ne kadar rol biçiyorsa o kadar var. O nedenle 
koşullar, durumlar ve tasarım probleminin ötesinde, karşı karşıya kalınacak şeyin kendisine göre o 
rolün tarif edilmesi, bir duruş oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Ev konusu özel bir alan ve farklı 
durumlar içeriyor.  
 
Hasan Çalışlar(2): İkinci merak ettiğim nokta ise yapının kazandığı mimari başarı, aldığı ödüller ile 
orantılı baktığımızda yapının mimar olmayanlar tarafından nasıl değerlendirildiği. Son iki yılda 
Türkiye’deki bütün jüri üyelerinin kararı olumlu yönde iken yapıyı gezen alıcı kitle mekanı cephe 
vesaire konularında jürilerle paralel bir tavır izliyor mu? Duyumlarım ve dinlediklerim diğer yönde. Bu 
anlamda söyleyeceklerin önemli açılımlar yapacaktır diye düşünüyorum. Türkiye’deki alıcının 
beklentilerini  en üst seviyede karşılayacak ve  jürileri de tavlayacak projelerin nasıl yapılabileceği belki 
bu cevapta saklı olacaktır. 
 
B.D.(2):  Uygulama süresince yapıyı gezenler, bunlara yapımcı firmanın yöneticileri de dahil yapıyla 
ilgili fikirler çok farklıydı. Beğenenler ve beğenmeyenler, ilginç bulanlar vb. Herkesin bakma biçimi 



farklı, yorumları farklı idi. Ama herkesin ortak bir görüşü vardı ki beni ilgilendiren kısmı burasıydı; 
evlerin kendine has bir kimliği vardı, beğenilsin ya da beğenilmesin bu saygı gördü. Bu bence çok 
önemli bir noktaya işaret ediyordu. NP12 Evleri, içinden geçtiği süreçler çerçevesinde kendi kimliğini 
oluşturdu. Bu nedenle iş, beğenip beğenmeme meselesinin ötesinde bir konu bence. Yapının o kimliği 
ve ortadaki ile bir ilişki kurarsınız ya da kurmazsanız. Bunlar da farklı derinlikte kurulan ilişkilerdir. O 
nedenle ben mimar olarak o kimliği oluşturacak koşulların hangisiyle nasıl yüzleşildiği ve o kimliği 
açığa çıkaracak çalışmaları değerli ve önemli buluyorum. Dolayısı ile yapıların alıcısına göre 
tasarlanmasını değil, yapıların kendi kimliğine göre kendi alıcısını üretmesi gerektiğine inanıyorum. 
Np12 Evleri süreci boyunca da tüm pazarlama stratejilerine karşı da aynı düşünceyi savundum. 
Ödüller ya da jüri değerlendirmeleri konusuna gelirsek de bence tüm bu değerlendirmeler benzer 
biçimde yapıya ait kimliğin okunabilmesine ve değerlendirilebilmesine dayanıyor. O kimlik nasıl ifade 
ediliyorsa, nitelik, nicelik içinden ne kadar okunabiliyorsa, yapı kendini o kadar açığa çıkarıyor diye 
düşünüyorum.  
 
S.S.: Neden geçen yıl Proje dalında aday olduğu halde bu yıl Yapı dalında bu ödülü aldı? Pafta 
bazında ikisinin arasında büyük bir fark yok. Tasarım safhası değil de uygulama safhası mı 
belirleyiciydi ve tabii ki jürilerin kullanım safhasını test etme gibi bir zamanları ya da imkanları da yok? 
 
B.D.: Proje pafta üzerinden okunurken, yapıların kendisi; proje imajları ve dertlerinden daha iyi kendini 
ifade ediyor. Gerçekleşmiş olanın niteliği daha okunur olabiliyor. Geçen sergi paftasında esnek olma 
hali, alternatiflerin sunulması özelliğini vurgulamaya çalışmıştım. Bu esneklik durumu fikren yeni bir 
durum değil, proje olarak da üretilebilir, fazlası ile üretildi de. Fakat zor olan o fikirlerin bir bağlam 
içinde, yapı ile hayat bulabilmiş olması. Bu proje olma ötesinde pek çok sorunun da aşılabildiğini 
gösteriyor zannediyorum. Yapı ödülünde ise yalnızca esneklik değil,  yer duygusu ve yapım gibi 
konularla birlikte tasarlanma durumu ve karşılığında yapı olarak orada duruyor olması, yapıların 
kimliğini daha iyi ifade ettiği düşüncesindeyim. O nedenle bu sene UMS'de Np12 Evleri'nin kendini 
daha iyi anlattığını düşünüyorum.  
 
S.S.(4):  Türk Evi taklidi cumbalı villaların yerini, isim yapmış mimarlara projelendirilen, deprem 
güvenilirliği bir reklam unsuru olarak sunulan, İngilizce isimlerle yabancı hayranlığını hortlatan ya da 
yurtdışında eğitim almış, yabancı şirketlerde çalışan, düzenli gelirli aydın gençliği müşteri profili olarak 
belirleyen, “Avrupa kenti temalı” turistik konutlar aldı. Konut yerel kimliğini şişman bir balina olan 
metropole kaptırdı. Modernizimle birlikte evrenselleşen mimarlıkta konut, yeninin ve eskinin yanında 
zamanını yitirmiş gibi mi duruyor? Akıllı evlerin dışından bakınca bu güvenli ve kolay kullanımlılığı 
okuyabiliyor muyuz?  
 
B.D.(4): Konut üzerine mimar olarak yeterince düşünmüyoruz. Ticari amaçlar kullanıcı ihtiyaçlarının 
dışında, kensine başka referanslar geliştirmiş durumda. Büyüklükler, nerede olduğu, değiş tokuş 
bedeli gibi. Konut sorununda yaşam biçimi bir veri olarak kendi alternatiflerini üretmiyor. Çünkü bir 
projeyi iş hayatında başarılı kılan onun ticari başarısı. Yoksa sunduğu yaşamın ürettiği değerler değil. 
Hayata yapılan katkının alıcısı tarafından bir bedelinin ödenip ödenmediği önem taşıyor. Bu durumda 
oda sayısı, parkenin maun mu ceviz mi oluşu, gibi nicelikler bir dayatma olarak da karşımıza çıkınca 
mimar da yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı diye şikayet ediyor. Bence mimarlar bu durumlara 
karşı stratejiler geliştirmeli ki farklı bakış biçimleri doğsun. Kullanıcı, mülkiyet hakkı gereği her şeyi 
değiştirme gücüne sahipken bu stratejileri uygulama olanaklarının zorlaştığı söylenebilir. Bu nedenle 
de birbirine benzer konutlar türüyor çoğunlukla. İçimize sızan bu durumdan da beslenmek gerek ki bu 
pek yapmadığımız bir şey, içinden yeni yollar açılabilsin. 
 
S.S.(5):  Prefabrik yapı sistemleri çirkin ve çarpık yapılaşma için neden bir umut vaat etmiyor? 
Yaygınlaşamamasının nedenleri nelerdir? Yapı Merkezi bu rolde ürünlerini sadece kendine saklar 
oldu. Ürettiği prekast yapı malzemelerini kendi yap-sat bünyesinde kullandığı için stok sorunları 
yaşadı. Müteahhitliğin dayanılmaz cazibesi, üretim coşkusunu köreltmiş olabilir mi? 
 
B.D.(5): "Prefabrik yapı sistemleri, Türkiye’deki uygulama alanlarına ve ürün yelpazesine 
baktığımızda yapı üretim sektöründe rol alma alanını bugün iyice daraltmış durumda. Hatta kendini 
endüstriyel yapı üretimi alanına hapsettiği bile söylenebilir. Bu sistemler yatırım olarak pahalı ve 
yaygın kullanımı ise standartlaşma biçimlerinin olanakları ile sınırlı. Farklı problemlere, farklı yanıtlar 
üretecek üretim kıvraklığına da sahip olamadıkları gibi, kendini çözüm gibi sunan paket sistem 
arayışları ile bu kırılmaya çalışılıyor. Türkiye’de know-how çalışmalarına ayrılan bütçe, profesyonel 
kadro ve proje geliştirme hizmetleri, deneme yapıları gibi ardında başka organizasyonların 



eksikliği sistemleri günümüz değişkenlerine uygun hale getirilemiyor. Bugünün dijital teknolojileri ile 
üretim teknolojileri arasında Türkiye’de büyük boşluklar var. Profesyonel destek ve kontrol ile niteliği 
denetlenebilir bir sistem olduğundan Np12 Evleri’nde benim know-how çalışmaları içinde yer aldığım 
fab-tek sistemi kullanıldı. Bu sistem, Yapı Merkezi dışında da yaygınlaşamıyor. Sistemin sağladığı 
avantajlar niteliği sağlayacak gerekli organizasyonlar nedeniyle konvansiyonel sistemler arasında 
dezavantajlı konuma düşüyor. Bu organizasyonların eksikliği onu kullanacak olan tasarımcıyı sistem 
bilgilerinden kopardığı gibi, üreticilerde elindeki bilginin nasıl tasarımcıya aktarılacağı konusunda da 
problem yaşıyorlar.  
Kısaca şöyle diyebiliriz: Yapım sistemleri üreticileri-tasarımcı ve uygulamacı arasındaki organizasyonel 
sorunlar, bizi pek çok üretimden mahrum bırakıyor.  
 
S.S.(6):  Konut mimarlığında 1999 Marmara Depremi’ni bir kırılma noktası olarak görebilir miyiz? 
Topoğrafik ve statik kaygı yapı üretim sistemlerini etkiledi mi? Bu etkileşimlerin estetik bir sonucu var 
mıdır? Son dönemde artan Amerikan Evi adıyla hazır ahşap sistemli konut üretimi için ne 
düşünüyorsun? 
 
B.D.(6): Deprem bir kırılma etkisi yaratmadı bence. O dönemde yıkılan evlerin yerine hızla geçecek 
çok farklı bir takım öneriler geliştirildi fakat onların hayata geçenleri de kötü oldu. Mimarlar o zaman da 
bugünkü gibi konut üretiminin içine sızamadılar. Statik kaygı yönetmeliklerde kaldı sadece. Yeni 
malzemeler kullanıldı mı? Evet, kullanıldı. Çeliğe bakış açısı değişti belki. Belli firmalar belli ürünlerin 
patentlerini aldı ve ürettiler, ancak oradan bir mimarlık üremedi belli tipler üredi, bunların ne kadarı 
uygulamaya devam etti, ne kadarı battı bilemiyorum. Yapı Merkezi’nde biz de deprem sonrası tip 
sistem geliştirdik, tip proje değil tip sistem. Konut için, okul için belirlenmiş tip sistemler. Çünkü yerel 
verilere göre kendini projeye dönüştürecek bir anahtardı hedeflediğimiz. Kitapçıklar ürettik çok da 
başarı olmadı maalesef. Organizasyon sorunları da vardı. Tip sistem anlaşılamadı. Bir konut, bir okul 
çiz getir dediler. Bunlar bugün ancak tez olabiliyor. Fikir üretme anlamında kurumlar mimarlara 
başvurmuyor. Nerede hazır bir organizasyon varsa oraya gidiyor. Mimarlara başka gözle bakılıyor. 
Mimar sorunlara her defasında yeni yollarla fikir üreten ve çözüm yolları arayan kişi değil de, söyleneni 
proje olarak çizen teknik adam ya da kendi çizgisi marka gibi satın alınan biri gibi görülüyor. 
 
S.S.(7):  Türkiye’de bir “yeni konut”tan söz edebilir miyiz? Türk Evi’ndeki haremlik, selamlıkla iç 
mahremiyetin koşulduğu, “hayat” adıyla kadının içe kapandığı ya da kapatıldığı, ağa odasıyla bir 
hiyerarşi içerdiği olgu, esnek ve modüler mekanlı, eşiyle sabah aynı anda evden çıkan, akşam aynı 
anda eve giren çalışan kadının Virginia Woolf’un betimlediği gibi “kendine ait bir oda”sının olduğu 
kurguya dönüşebildi mi? Şu an için ebeveyn banyolarındaki ikiz lavaboları düşünürsek buna yakın mı? 
Dönüşebilecek mi? Ya da üç oda bir salon kalıbı bu esnek ve özgür seçeneklerle kırılabilecek mi? 
NP12 bunun gecikmiş bir ilk örneği olabilir mi? 
 
B.D.(7): Yanıtlanması iddialı bir soru. Çünkü biz, o hayatın denetleyemediğimiz bir boyutunda 
duruyoruz. Yasam kendi etkileri ile kendi alışkanlıklarını kuruyor. Biz, bir takım ezber ve alışkanlıkları 
kırmaya yönelik en azından sorular sorabiliriz ve bunlara yeni yanıtlar arayabiliriz, düşüncesindeyim. 
Bu da hayat tarafından onaylanır ya da onaylanmaz. Bunu kestirmek çok güç.  
Yaşadığımız çevrede İnsanların çoğu denenmiş, sonucunu hemen alabileceği şeyi farklı olana tercih 
ediyor. Kullanıcısın belli olmadığı bir seri üretim olan konutta bu farklığı yaratmak çok zor çünkü 
yatırımcının da onu satmak için belli ispatlanmış referanslara ihtiyacı var. Ancak o farklılığı bir yerde 
görmüşse deneyimlemişse hemen adapte olabiliyor.  
NP12  Evleri’nde yaşayanların profiline baktığımda da birbirinden çok farklı olduklarını görüyorum. 
İçerde yaptıkları düzende de bu böyle. Tek ortak yanları NP12 Evleri’nde oturuyor olmaları. Plan 
kurgusu onlara ebeveyne banyolu bir oda da sunarken, boya dahi yapmadan tek bir yaşama alanı 
olarak da kullanabilme olanağı sunuyor. İbre nerde duruyor? İbre hep alışanın üzerinde duruyor. NP12 
o olasılıkları taşıyor ama ne kadarı onları kullanıyor bilmiyorum. Ama benim için önemli olan o 
olasılıkları hala taşıyor olması.  
 "Yeni konut"tan söz edebilir miyiz? Dünyada da Türkiye'de de yeni bir şey var mı dersen? 
Benim gördüğüm kadarı ile yok. Yenilenen şeyler var ama bunlar yeni bir yaşam önermiyorlar 
sonuçta... Karşı karşıya kalacağımız yeni koşullar tarafından belirlenecek bir yazgımız var. Ben bu 
yazgıyla yüzleşme biçimlerini, o yazgıyı belirleme iddiasına göre daha değerli buluyorum.  
 
S.S.(8):  Nevzat Sayın ve Mert Eyiler ile Narcity üzerine yaptığınız söyleşi, Mert Eyiler’in; “Kullanıcısı 
belli olmayan bir işte, yapının yaşamın gereklerine uyum sağlaması için öngörülerimiz var, yaşama ait 
sonra burada olacaklarla ilgili ise öngörümüz yok. Ben, yaşamı takip etmek istemiyorum.” Sözleriyle 



kapanıyor, bu konuda sen ne düşünüyorsun, mimar elbette bir kahin değildir ama geleceğin kabuğunu 
planladığına göre, bu kabuğu üzerine giydirdiği boşluğun nasıl dolacağını da öngörmüş olması 
gerekmez mi? Girişimciyi yönlendirebilen ileri görüşlü mimarlık herhalde yapımı tamamlanmış 
binaların boş boş, dirilmeyi bekleyen ölü gövdeler gibi şehirlerde yer işgal etmelerini önler. Mimar 
doğmadan önce girdiği yapıya bittiğinde sırtını dönüp çıkarken bir sorumluluk taşımaz mı? 
 
B.D.(8): Mimar evet bir sorumluluk taşır ama bu paylaşılan bir sorumluluktur. Biz ya mimarı her 
şeyden sorumlu tutuyoruz ya da dışında bıraktığımızda “mimarsız bir şey” diyoruz. Benim mimar 
olarak hep yapmaya çalıştığım bir şeydir; yapı uygulanırken yaşadığımız yapısal deneyimin benzerini, 
yapıda yaşanırken yaşamsal bir deneyim olarak kullanmak. Bu anlamda benim Feneryolu’ndaki 
tuvaletle ilgili bir yazım var. 2000 yılında hangi tasarımsal niyetlerle yapıldı ama 2004’te ne oldu? 
Oradaki bilgi sonra da NP12 için bir veri oldu. Benim eğitim sürecimde tanıdığım bazı mimarların, 
yapısının siyah beyaz fotoğrafı önünde, “Bu benim yapım ama şimdiki halini görmek bile 
istemiyorum!”, dediğini hatırlıyorum. Bana o zaman çok tuhaf gelmişti. Oysa benim için bu, mimarlığı 
öğrenme biçimlerinden biri. Yapının başına bir şey gelmişse bu bilgiyi paylaşalım. Bu tasarımın hayat 
karşısında sınanma biçimi. Buradan beslenmeyeceksek nereden besleneceğiz? Bu paylaşım 
yapılmadığında yapı kutsal bir nesneye dönüşüyor. Tartışma kanallarını, bilgi üretim alanlarını 
kapatıyor. Sorumluluk, mimarın bu süreçlerde rolünü yok saymamasıyla başlıyor. Bence mimar, 
‘nesnesi’ olarak sahiplendiği yapıya karşı değil, onun açığa çıkardığı, hayata kattığı deneyimler 
üzerinden sorumlu. Bu sorumluluk edinilen bu deneyimlerin tekrar bilgi olarak dönüştürülmesi, 
paylaşımı ile ifade bulduğunda değer kazanıyor. 
 
S.S.(9):  Residence olarak Türkçe’ye ve şehirlere ithal edilen çok katlı yapıların modern çağ insanın 
gereklerini fiziki anlamda giderdiğini düşünebilir miyiz? Nüfus arttıkça toprak azalıyor. Toprak 
azaldıkça zaman azalıyor. Saati yapan İsviçre’nin yüzölçümü de bize bunu söylemez mi? Zaman 
azaldıkça yükseliyoruz. Ancak nüfusların yaşlandığı düşünülürse, gelecekte bu tür yüksek katlı 
yapıların hayalet şehirler olarak kalabileceği düşünülebilir mi? Yaşlı nüfus nasıl evler isteyecek? Son 
günlerini 33. kattaki dairesinde mi geçirecek? Son dönemde Türkiye’nin de hızla yaşlanma sürecine 
girdiği ki bunu Avrupa ülkelerinin aksine gelişimini tamamlamadan yaptığı tartışılmaya başlandı. 
 
B.D.(9): Residence’lar  Etiler, Maslak bölgesinde, genç çalışan nüfusa geçici bir konut işlevini sunuyor. 
Kentin hangi noktalarında nasıl konumlandığı önemli. 
 
S.S.:  Ataşehir çevresinde de yoğunlaşmaya başladı. 
 
B.D.: Bu yoğun iş merkezi Maslak’ta böyleyken, Ataşehir’e taşındığında bağlamı değişiyor tabii. Ama 
ben yine de yüksek katlı alçak katlı, yatay düşey yapılanmayı karşılaşılan durumlara bağımlı 
buluyorum. Çoğunlukla da mimar olarak bunlara veya şunlara  karşıyım  dememeye çalışıyorum. 
Genelleme ve soyutlamalar içinde bağlamları atlayıp, niceliklere takılıp nitelikleri atlayabiliyoruz, hele 
ardında anlaşılmayı bekleyen o kadar parametre varken...  
 
S.S.(10): Senin sunumlarında göze çarpan diğer bir unsur da kavramsal, açıklayıcı metinler. Mimarın 
dili yalnızca çizgi dili değildir ve olmamalıdır ki yazı dili son dönemlerde sıkça kullanılan bir silah. Senin 
tasarıma bir düşünür gibi yaklaştığın ve böyle bir kaygıyı derin taşıdığın söylenebilir. “Mimari Yazın”, 
artık mimarla mühendisi ayıran estetik dışı bir nokta. Daha önce konuştuğumuz gibi yapıyı mı yaşamı 
mı tasarlama önceliğinde konutun, içinde ayrık ya da birleşik yaşamları kendi biricikliklerinde 
tanımlaması açısından önemli bir yeri var. Sence, mimar bir felsefi beslenmeden yararlanmadan doğru 
bir yaratı kurabilir mi? Seni diğer mimarlardan ayıran bu düşünce gücünün izlerini sürmen olabilir mi?  
 
B.D.(10): Teşekkürler. Ben kendime hiç böyle bakmamıştım. İnsan olarak yeni her şeyi 
kavramsallaştırıyoruz aslında. Öznenin nesnelere ya da yaptığı şeylere hangi araçlarla ve nasıl baktığı 
nitelik belirleyeci bir durum oluşturuyor. Gözlediğim ya da deneyimlediğin şeyleri olduğu gibi 
ezberlemek yerine, sorularla başka türlü bir kavramsallaştırmayı tercih ediyorum ki bu benim elimdeki 
tasarımsal araçları nasıl kuracağımı belirliyor. Bu araçlar her insan için başkadır. Ben yapmak kadar 
dillendirmeyi de önemsiyorum. Yazmanın ardında o var. Kavramsallaştırmayla ortaya çıkan şey, 
ardındakileri ne kadar açığa çıkarıyor bu önemli. Ben yazarak ortaya çıkarıyorum. Ama benzer bir 
ifadeyi Renzo Piano detay maketleriyle oluşturuyor. Dünyayı yazarak ve çizerek kavramaya çalışmak 
benim dışımdaki dünyayla iletişim kurma biçimim. Dillendirmeyle ve kavramsallaştırma meselesini 
ortaya koyduğunda kendi kendine yetmemeye başlıyorsun. Yeni araçlar yaratıyorsun ya da ödünç 



alıyorsun. Ben ödünç almamaya çalışıyorum. Pek çok insan zihninde pratik olarak çözümler üretir. 
Ben hiçbir zaman bir bankta oturup ufka bakarak düşünmedim. Hep elimde kağıt  ve kalem vardı. 
 
S.S.:  Araya başka isimler girmeden birinci ağızdan, doğru işleri doğru anlattın. Bu insanları geriye 
çekilip bakmaya itti ve seni daha net görmelerini sağladı belki de. 
 
B.D.:  Öyle olabiliyorsa bu benim icin önemli, teşekkürler. 
 
S.S.(11):  Son olarak; 
“Ağırlık, hafiflikle yüzleşebildiğinde hafiftir. Bu yüzleşme bir yapı kurar. Ağır, hafif gibi kavramları 
atfettiğimiz nesnelere ait rollerin bu yapı içinde değişebildiği, değiştirilebildiği…Tıpkı olduğunu 
sandığımız şeylerin, aslında başka şeyler olabildiklerini görebilmemiz gibi”,  
derken, NP12’yi işaret edip mimarın zamanla bir savaşı olduğunu mu vurgulamak istiyorsun? Bu 
zamana uyma savaşı değil, zamanın akışından beslenen bir değişimle biricik durma. 
 
B.D.:  Bir taraftan böyle ifade etmenin yolu olarak söylenmiş ya da bu amaçla yazılmış bir metin 
olmamasına karşı, senin bu okumana yakın bir düşünceye de yatkın olduğumu söyleyebilirim. Benim 
açımdan biricik durma kaygısı ile de değil ama diğer taraftan da hepimizin kendi biricikliğimizi arama 
yollarından biri belki de; tıpkı bu okumayı biricik kılan, hepimizin biricik olduğumuzu bilmemize 
yardımcı olan o senin yorumun gibi. 
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